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1. Het ontwerpdecreet Leersteun: algemeen 

Vraag Antwoord Opmerkingen 
Betekent het OV4 verslag in SO een 
nieuwe type verslag? Is deze 
zienswijze er ook in het basis?  
Gaat CLB nog weten wanneer ze 
voor welke verslag moeten kiezen? 
En is (het verschil in) de 
ondersteuning  van het 
leersteuncentrum hierbij dan 
duidelijk? 

Het OV4 verslag is er wellicht gekomen omdat er in de huidige wetgeving met verslagen 
(IAC) en gemotiveerde verslagen (GC) in het regulier onderwijs niet dezelfde kansen 
werden gecreëerd dan voor lln met een M-verslag in het gewoon onderwijs. Met een 
verslag kan je momenteel enkel een IAC (zonder certificering) volgen. In het BUSO kan je 
met een OV4 verslag wel een GC volgen (met certificering). Dat werd met de dit derde 
soort verslag ondervangen. Deze zienswijze is er niet voor het basisonderwijs. 

De klassenraad (samen met leerondersteuner) zal bijkomende doelen formuleren alsook 
bepalen indien intensieve ondersteuning en de inzet van paramedisch, sociaal, medisch, 
psychologisch of orthopedagogisch personeel noodzakelijk zijn om dit mogelijk te 
maken. Het betreft hier cumulatieve voorwaarden: de nood aan aanpassingen én de 
nood aan intensieve onderwijskundige en orthopedagogische of orthodidactische 
ondersteuning én de inzet van personeel van paramedisch, sociaal, medisch, 
psychologisch of orthopedagogisch personeel. In het OV4-verslag dient ook opgenomen 
te worden, voor welke onderdelen van het gemeenschappelijk curriculum welke 
specifieke aanpassingen en ondersteuning noodzakelijk is om het gemeenschappelijk 
curriculum te realiseren. Er dient ook in algemene termen aangegeven te worden op 
welke manier de intensieve ondersteuning en bijkomend niet-onderwijskundig 
personeel zal worden ingezet bij de realisatie van het gemeenschappelijk curriculum. 

Concreet betekent dit een OV4-
verslag type 3,4, 6,7of 9, 
aangezien voor opleidingsvorm 4 
een Type basisaanbod en type 2 
verslag niet mogelijk is.  

Leerlingen met een OV4-verslag 
kunnen les volgen in een school 
voor gewoon of buitengewoon 
maar volgen steeds het 
gemeenschappelijk curriculum.  

 

 

Schrijft men een lln met een 
verslag OV4 ook in onder 
ontbindende voorwaarde? 

Ja. Al rijst dan wel de vraag wat de ondersteuning van die leerlingen in het gewoon 
onderwijs in de realiteit kan betekenen, gelet op het feit dat dit meestal leerlingen T3/T9 
zijn (dus brede types war geen open-end financiering voor geldt) 

 

  

Samenwerking onderwijskundige diensten 
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Wat is een regelmatige leerling?  Een regelmatige leerling is een leerling die: 
a) voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en  
b) die het geheel van de vorming van het leerjaar waarvoor hij is ingeschreven werkelijk 
en regelmatig volgt voor de hele duur van het schooljaar, behalve in geval van 
gewettigde afwezigheid.  

Die tweede voorwaarde impliceert dat op een leerling die een leerprogramma volgt dat 
deels afwijkt van het standaardprogramma van zijn structuuronderdeel, ook het principe 
van "gewettigde afwezigheid" van toepassing is. Idem voor een leerling die wél aanwezig 
is op school maar om een bepaalde reden (tijdelijk) het leerprogramma niet volgt. 
Een vrije lln, of een lln die niet (correct) is ingeschreven kan geen ondersteuning krijgen. 
Dit zien we momenteel ook bij de toekenning omkadering KT  : een lln moet een 
regelmatige lln zijn, én het verslag moet correct zijn (discimus). 
Regelmatige lln : als lln statuut verliest, dan kan de lln de rest van het schooljaar de 
onderst blijven krijgen – zal niet meer gepreciseerd worden 

 

Gaat CLB nog weten wanneer ze 
voor welke verslag moeten kiezen 
? En is (het verschil in) de 
ondersteuning  van het 
leersteuncentrum hierbij dan 
duidelijk? Wat zijn de voorwaarden 
tot GC en IAC verslag en dan ook 
tot opheffing door CLB's?   

 

Inhoudelijk moet hier nog afstemming voor komen.  

 

Het CLB maakt nu ook de 
afweging maar laat zich ook nog 
wel leiden door de 
mogelijkheid/kansen om 
eventueel een OV4 plekje in een 
BUSO - school te kunnen krijgen. 
De vraag is of een IOV van een 
leerling met een Verslag OV 4 
hierin een negatief bepalende 
factor kan zijn.  
De inhoud van de leersteun 
behoeft meer specificatie 
vooraleer het CLB een Verslag 
IAC , een Verslag OV4 , af een 
Verslag GC kan afleveren / 
opheffen . 
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Leersteunraad: “Alle scholen 
gewoon onderwijs zijn erin 
vertegenwoordigd” voor GO! is dat 
eenvoudig, maar hoe (ziet overheid 
dit) voor OVSG-scholen? Hoe moet 
een leersteunraad concreet 
worden samengesteld, waarin bv. 
meer dan 100 scholen zijn 
vertegenwoordigd? 

Er zullen 10 algemene leersteuncentra opgericht worden door OVSG. Deze zullen hun 
eigen leersteunraad hebben en waar overlap is in de werking met GO! leersteuncentra 
zal er een samenwerking opgezet moeten worden. 

De vertegenwoordiging in de leersteunraad zal in de mate van het mogelijke gebeuren 
door een afvaardiging van een scholengroep / scholengemeenschap. Er zijn geen 
bepalingen over de frequentie en de wijze van organisatie.  

De organisatie kan eventueel 
verdeeld worden over regio’s , 
over basis / secundaire scholen 
etc. 

Meerdere scholen kunnen zich 
samen laten vertegenwoordigen 
door één afgevaardigde. Scholen 
kunnen hier onderling afspraken 
over maken. 

Leersteunraad heeft een 
adviserende rol ? is dit voldoende? 

Elke school gewoon onderwijs kan jaarlijks kiezen om te veranderen van 
leersteuncentrum. Het advies dat de school (scholengroep/ scholengemeenschap) geeft 
in de leersteunraad wordt dus best ernstig in overweging genomen.    

 

Als het gaat om een snelle opstart, 
dan stelt de overdracht van 
verslagen uit CLB's van een ander 
net voor problemen, gezien dit pas 
vanaf 1/09 gebeurt. Dat zorgt voor 
een moeilijker overdracht en een 
vertraging die kan voorkomen 
worden. Uit eigen CLB krijgen we 
de verslagen sneller en kan je beter 
voorbereiden. Wordt dat 
aangepakt? 

Voor nieuwe aanvragen tot leersteun voor leerlingen die tijdens het schooljaar een GC-
verslag toegekend krijgen, of nieuwe aanvragen voor leerlingen met een IAC-verslag of 
OV4-verslag, zorgt het leersteuncentrum ervoor dat er leersteun wordt geboden binnen 
een week na ontvangst van de aanvraag.   

Wanneer het leersteuncentrum een structurele samenwerking heeft met een ander 
leersteuncentrum voor type 4, type 6 of type 7, wordt de aanvraag tot leersteun binnen 
een week na ontvangst bezorgd aan het leersteuncentrum waarmee structureel wordt 
samengewerkt. Dat leersteuncentrum start op haar beurt binnen de termijn van een 
week met het bieden van leersteun. Vakantieperiodes worden niet inbegrepen in deze 
termijnen.  

Het starten met het bieden van leersteun kan concreet een eerste gesprek op school zijn 
met de betrokkenen, een observatie in de klas, een eerste aanwezigheid in de klas,… 
naargelang de ondersteuningsnood en de ondersteuningsvragen die er zijn.  
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In de onderhandelingen wordt opgenomen dat deze termijn kort is.  We zijn vragende 
partij om dit uit te breiden naar 10 werkdagen. 

Verificatie = (terug) bij LSC? 
Wat met 'cognitief hoog 
functionerende' leerlingen (= HB)? 
Niet meer vermeld t.o.v. 
conceptnota 
 
Dat wil dus zeggen dat LLN CHP 
een GC-verslag type BA moeten 
krijgen (waar het woord 
hoogbegaafd niet in mag 
opgenomen worden om te voldoen 
aan criteria Type BA)? 
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2. De leersteuncentra 

Vraag Antwoord Opmerkingen 
Wat is de visie van GO! over 
opstarten specifieke 
leersteuncentra ? 

We vragen hiervoor naar input van het onderwijsveld. Zie QR-code   

 

Graag uw input tegen 25 september. 

Klopt het dat een specifiek  LSC 
enkel kan werken als het een 
structurele samenwerking heeft 
met een alg LSC? Dus dat het alg 
LSC een samenwerking aangaat , 
niet de school in samenspraak 
met de ouders ?   

 

Dat klopt. Een specifiek LSC kan alleen werken als het structurele 
samenwerkingsverbanden heeft met een algemeen LSC. Alle aanvragen die 
voor dat type binnenkomen bij een algemeen LSC  zullen dan automatisch 
worden opgenomen door een specifiek leersteuncentrum. 

 

Een school voor gewoon onderwijs dient zich 
aan te sluiten bij een leersteuncentrum. De 
school voor gewoon onderwijs kan zelf 
kiezen bij welk leersteuncentrum ze aansluit. 
Deze keuze kan netoverschrijdend zijn. Een 
school kan niet rechtstreeks aansluiten bij 
een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 
7. 

 
Kunnen we verplicht worden 
samen te werken met een 
specifiek LSC? 

 

Er zijn 2 soorten samenwerkingen mogelijk: een structurele en een ad hoc 
samenwerking . Een algemeen LSC kan er zelf voor kiezen om 1 of beide 
soorten samenwerkingen niet of wél te organiseren.   

Een structurele samenwerking houdt in dat dit LSC  alle leerlingen 
overnemen van een bepaald type, want dit werd zo doorgegeven aan AGOD. 
De omkadering van alle aangemelde leerlingen van dat type zullen dan 
rechtstreeks doorgaan naar dit specifiek LSC.  

Een ad hoc samenwerking houdt in dat voor een bepaalde leerling (op vraag 
van een school / ouder / alg LSC) een vraag naar ondersteuning doorgegeven 
kan worden aan een ander algemeen / specifiek LSC dat bepaalde expertise 
in huis heeft.  Eigenlijk koopt het algemeen LSC dan expertise in. Het 
algemeen LSC zal hiervoor dan ook middelen/punten moeten overdragen. 
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Hoe zit het met de 
onderwijsniveaus van een 
specifiek LSC? (zie ook 
erkenningsvoorwaarden) 

 

Er zijn heel wat erkenningsvoorwaarden omschreven.  
Een specifiek LSC moet de beide onderwijsniveaus kunnen bedienen. Dit 
mag echter wel vertrekken van 1 school BUO (BUBAO of BUSO) , maar “ de 
school voor buitengewoon onderwijs heeft in het kader van het 
ondersteuningsmodel een ondersteuningsaanbod voor type 4, 6 of 7 voor 
basis- en secundair onderwijs. Als de school voor buitengewoon onderwijs 
alleen een ondersteuningsaanbod voor type 4, 6 of 7 in het basisonderwijs 
of in het secundair onderwijs heeft, kan ze alleen een specifiek 
leersteuncentrum oprichten door een ondersteuningsteam van hetzelfde 
type of dezelfde types van een school voor buitengewoon onderwijs van het 
andere onderwijsniveau op te nemen in het specifiek leersteuncentrum” 

 

Stel dat er een 
samenwerkingsverband is met 
een specifiek LSC 4/6/7, nemen 
zij dan alle leerlingen van dat 
type over?  

Een structureel samenwerkingsverband impliceert dat alle vragen van dit 
bepaalde type structureel doorgegeven zullen worden naar het specifieke 
ondersteuningsteam. Alle middelen hiervoor komen ook automatisch toe bij 
dit specifiek LSC.  

Men vraagt of dit desgewenst specifiek kan 
voor Type 7 Auditief en niet voor Type 7 
STOS?  
Wordt nog expliciet gevraagd aan de 
overheid. 

Kunnen scholen die bij een GO! 
LSC aangesloten zijn, T4/6/7 
aanmelden bij een specifiek LSC 
4/6/7 of zijn ze verplicht bij het 
GO! Algemene LSC aan te 
melden? 

Alle aanmeldingen gebeuren bij het algemene LSC . Als er een structureel 
samenwerkingsverband is met een specifiek LSC zullen alle aanmeldingen 
daar automatisch toekomen, alsook de omkadering.   

Er is nog niets geweten over nodige software 
en aanmeldsystemen hiervoor. 

 

Kan 1 bestuur zowel een alg als 
een specifiel LSC oprichten ?  

Dit is niet geheel duidelijk.  Nog te bespreken  
Een scholengroep van het 
gemeenschapsonderwijs kan een 
leersteuncentrum oprichten.  Er wordt een 
maximaal bepaald per onderwijsnet. Aan een 
schoolbestuur kan maar één 
leersteuncentrum verbonden zijn.   Deze 
leersteuncentra dienen leersteun aan te 
bieden voor alle types (basisaanbod, 2, 3, 4, 
6, 7 en 9). Er kan indien nodig voor een 
specifieke ondersteuningsvraag ad hoc 
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expertise ingekocht worden vanuit een ander 
leersteuncentrum, of een structurele 
samenwerking opgezet worden voor type 4, 
6 of 7. Specifiek voor types 4, 6 en 7 (types 
met een lagere prevalentie waarvoor de 
expertise minder wijdverspreid aanwezig is in 
Vlaanderen), is het ook mogelijk om 
specifieke leersteuncentra type 4, 6 of 7 op 
te richten; op deze manier wordt 
gewaarborgd dat er ook voor de leerlingen 
binnen deze types kwaliteitsvolle leersteun 
geboden kan worden. 

Mag een algemeen LSC de types 
4/6/7 ook aanbieden aan andere 
algemene LSC?  (dus fungeren als 
specifiek LSC) op een ad hoc 
basis , of via een structureel 
samenwerkingsverband?   

Dit is niet geheel duidelijk. 

Het wordt mogelijk dat een leersteuncentrum specifieke expertise ad hoc 
kan aanleveren aan een ander leersteuncentrum. Voor de types 6 en 7 
wordt voorzien in de mogelijkheid om structureel met een ander 
leersteuncentrum samen te werken om ondersteuning aan te bieden. . 

 

Nog te bespreken  
De besturen die een leersteuncentrum willen 
oprichten dat geen specifiek 
leersteuncentrum is, voorzien een overzicht 
van de scholen gewoon basisonderwijs en de 
scholen gewoon secundair onderwijs die bij 
het leersteuncentrum zouden aansluiten. De 
besturen die een specifiek leersteuncentrum 
type 4, 6 of 7 willen oprichten tonen aan dat 
er leersteuncentra structureel met hen zullen 
samenwerken en geven aan welke 
leersteuncentra dit zijn.  

Wat is een onredelijke afstand ifv 
het weigeren van een traject?   

Een leersteuncentrum kan geen school weigeren tenzij er een onredelijke 
afstand mee gepaard gaat.  Dit is een weinig tastbaar criterium en het is een 
moeilijke oefening om er een concreter criterium op te plakken.  Elke 
weigering moet gemotiveerd worden (verwijzing naar vooraf bepaalde 
afstandsafspraken) en gemald worden aan AGODI. Deze “afstandsafspraak” 
geldt dan voor alle scholen: alle scholen die op deze zelfde afstand liggen, 
worden dan ook geweigerd. 

Dit moet regionaal en vooraf bekeken en 
bepaald worden. 
 
Het is daarbij wel noodzakelijk dat de 
leersteunraad zich voorafgaandelijk akkoord 
verklaart met deze mogelijkheid tot weigeren 
op basis van afstand. Van zodra een 
leersteuncentrum een school op basis van 
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afstand weigert dient ze andere scholen die 
zich wensen aan te sluiten en zich op een 
vergelijkbare afstand bevinden gelijk te 
behandelen.  

Men spreekt van “Verplichte 
netoverstijgende samenwerking” 
indien 2 officiële LSC in dezelfde 
regio actief zijn. Wat houdt deze 
samenwerking  in?   Kan het LSC 
nog steeds een netoverstijgende 
samenwerking zijn? 

De wijze waarop er samengewerkt dient te worden is niet gedefinieerd. 
Deze samenwerking is verplicht, maar niet gepreciseerd.  

Deze samenwerking kan minimaal (light) zijn of kan zeer verregaand zijn (full 
versie). Het is aan de betrokken besturen / inrichtende machten om elkaar 
hierin te vinden en (heldere) afspraken te maken. 

 Ja, het algemeen LSC kan dus nog steeds een netoverstijgend karakter 
hebben. Er zullen dan wel steeds 2 werkgevers betrokken zijn (OVSG / GO!) 

In de adviescommissie werd geopperd door 
OVSG dat deze ook voorstander is van een 
mogelijke samenwerking met “anderen” (niet 
zozeer enkel het officiële onderwijs) maar dat 
dan de verplichte component er niet bij kan 
zijn.   
 
Op het niveau van die samenwerking worden 
minstens afspraken gemaakt omtrent de 
wijze waarop ondersteuningsvragen worden 
opgenomen. 

Wat betekent de ad hoc 
samenwerking? Kunnen ouders 
eisen/ kiezen dat de 
ondersteuning door een bepaald 
LSC wordt opgenomen ?  Wie 
beslist of de ad hoc 
samenwerking moet / kan plaats 
vinden?.   

De vraag komt steeds binnen bij een algemeen leersteuncentrum.        

Indien er geen structureel samenwerkingsverband is , en de vraag komt 
binnen in het algemeen LSC, kan dit alg LSC overwegen om deze “ad hoc” 
samenwerking wel / niet te organiseren.                                                                                                                    

Indien er wel een structureel 
samenwerkingsverband is, komt de vraag 
automatisch bij het specifieke LSC. Wellicht 
kan dit specifiek LSC ook op haar beurt 
overwegen om nog een andere “ad hoc” 
samenwerking te organiseren.? 

Dus bestaande goede 
samenwerkingen tussen de 
verschillende netten (ONW's die 
een goede samenwerking 
hebben voor zowel GO! als OVSG 
en POV) moeten deze 
samenwerking stopzetten? 

Indien er in een afgebakende spreiding een leersteuncentrum voor het 
gemeenschapsonderwijs en een leersteuncentrum voor het officieel 
gesubsidieerd onderwijs worden opgericht, werken beide centra verplicht 
samen. Voor de duidelijkheid:  wanneer ze in meerdere zelfde gemeenten 
scholen voor gewoon onderwijs ondersteunen, zijn ze verplicht om met 
elkaar samen te werken. 

Op het niveau van die samenwerking worden minstens afspraken gemaakt 
omtrent de wijze waarop ondersteuningsvragen worden opgenomen. Er zijn 
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geen verdere bepalingen opgenomen over wat de samenwerking kan 
inhouden. Er kan dus minimale of maximale invulling aan gegeven worden in 
functie van lokale situatie. 

We begrijpen de 
netoverstijgende samenwerking 
nog niet helemaal: kan je vanuit 
een GO! algemeen 
leersteuncentrum zowel GO! 
scholen, POV scholen en OVSG 
scholen bedienen (zoals we nu 
reeds doen)? 

Ja:  de keuze van de individuele school kan netoverstijgend zijn.  

Is het aantal S-LSC die mogen 
opgericht worden ook bepaald, 
net als dat voor 'algemene' LSC is 
bepaald? Als dat zo is, betekent 
dat dat het zelf opnemen van 
specifieke vragen voor het 
betrokken type, contraproductief 
is? 

Op beide vragen is het antwoord neen  

Is er nog een verschil tussen T7 
Stos en T7 Auditief? Kan er bv 
een structurele samenwerking 
aangegaan worden voor enkel T7 
Auditief en indien nodig een AD 
Hoc samenwerking voor T7 Stos? 
Ook voor ons is deze opsplitsing 
van belang (type 7 stos en type 7 
aud). Idd in de conceptnota was 
dit anders beschreven. Kunnen 
wij als breed ONW een algemeen 
leersteuncentrum worden en ad 

Momenteel zal dit niet kunnen als er een structurele samenwerking 
afgesloten wordt voor TYPE 7.  De samenwerking moet dan voor het ganse 
spectrum binnen dit type, zowel auditieve problematieken als T7 Stos.   

Deze opmerking wordt wel meegenomen naar de volgende 
onderhandelingen. 
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hoc samenwerken voor type 6 en 
type 7 auditief? 

Heb ik het goed begrepen dat bij 
een structurele samenwerking 
de middelen voor de betrokken 
types naar het specifiek LSC 
gaan? 

Indien een leersteuncentrum structureel samenwerkt met een ander 
leersteuncentrum voor het bieden van leersteun aan scholen voor gewoon 
onderwijs met leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag type 4, type 6 
of type 7.   AGODI zal dan de omkadering die gegenereerd wordt door de 
leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag type 4, 6 of 7 rechtstreeks 
toekennen aan het leercentrum waar een structurele samenwerking mee 
bestaat. 

 

Vanwaar de keuze om T2 niet op 
te nemen in het specifiek 
leersteuncentrum? 

De expertise met betrekking tot T2 is regionaal gezien  beter verspreid dan 
de types 4,6&7. De open-end financiering voor leerlingen met een 
gemotiveerd verslag of verslag type 2 blijft behouden.  Er is geen nadeel. 

Het leersteuncentrum moet evenwel duurzaam samenwerken met 
verscheidene partners om de kwaliteit van de leersteun te garanderen en te 
ontwikkelen, alsook in functie van expertiseontwikkeling en expertisedeling.   

 Het leersteuncentrum werkt minstens samen met scholen voor gewoon en 
buitengewoon onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding, pedagogische 
begeleidingsdiensten en welzijnspartners, en kan daarnaast bijkomende 
partners betrekken die kunnen bijdragen tot kwaliteitsvolle leersteun aan de 
scholen voor gewoon onderwijs. 
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3. Leersteun voor de scholen 

Vraag Antwoord Opmerkingen 
Kunnen we leersteun bieden in 
OV4? 

Neen, leersteun kan enkel geboden worden in scholen regulier onderwijs.  

Leersteun bieden binnen de 
week van ontvangst van de 
aanvraag = onrealistisch! Hoe 
moeten we dat kwalitatief 
organiseren? 

Dit wordt door quasi iedereen beaamd. GO! vraagt 10 werkdagen  En wat als er geen middelen zijn? Dat wil 
zeggen dat er ad hoc geschoven moet worden 
met begeleidingen en dit continu. Vele 
ondersteuningsnetwerken werken met 
schakelmomenten , waarbij er verschoven kan 
worden.  
Misschien kunnen de lopende 
school/klasondersteuningen  een ad hoc 
antwoord bieden op reeds enkele 
ondersteuningsnoden van de nieuw 
aangemelde leerling?   

Elk traject krijgt in samenspraak 
met ouders / lln / school vorm – 
hiervoor is overlegtijd nodig (ook 
bij scholen…) 

Hier zijn momenteel nog geen antwoorden voor.  Pragmatische oplossingen dringen zich op: 
Kunnen we verder met een in de tijd 
uitgebalanceerd systeem, waarbij we ouders/ 
lln / school inspraak geven in het voorgestelde 
begeleidingstraject? 

Indien het diagnostisch traject, 
gelopen door het CLB heeft 
uitgewezen dat een 
doorverwijzing naar het 
buitengewoon onderwijs 
noodzakelijk is, dienen de ouders 
hier dan alsnog akkoord mee te 
gaan? Of kunnen zij dit verslag 
alsnog tegenhouden? 

Leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag krijgen toegang tot het 
buitengewoon onderwijs, maar kunnen er ook voor kiezen om onderwijs te 
volgen in het gewoon onderwijs. In het gewoon onderwijs krijgen zij dan 
ondersteuning (leersteun) om dit te faciliteren. 
Volgend adagium staat voorop: gewoon onderwijs als het kan en 
buitengewoon onderwijs als het nodig is. Er is het recht op inclusief 
kwaliteitsvol onderwijs voor de individuele leerling. De klassenraad neemt 
de finale beslissing over de toegang tot het gewoon onderwijs. De school 
beoordeelt hierbij de (dis)proportionaliteit van de te treffen maatregelen. 
Er is ook de volgende nieuwe mogelijkheid om te bespreken met de ouders: 
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen deeltijds les 
volgen in het gewoon en buitengewoon onderwijs. 
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Het decreet voorziet dat het  mogelijk zal zijn voor een leerling met een IAC-
verslag of OV4-verslag die zijn ingeschreven in het gewoon onderwijs om de 
lessen maximaal halftijds bij te wonen in het buitengewoon onderwijs.   

De school werkt samen met een 
leersteuncentrum maar het blijft 
de autonomie van de ouder om 
een keuze te maken? 

Een school voor gewoon onderwijs dient zich aan te sluiten bij één 
leersteuncentrum.  
Scholen voor gewoon onderwijs kiezen vrij het leersteuncentrum waarbij ze 
willen aansluiten en nemen een belangrijke rol op in de leersteunraad. Zij 
brengen immers de middelen in het leersteuncentrum. Jaarlijks kunnen ze 
kiezen om hun middelen in dat leersteuncentrum onder te brengen waar 
hun noden optimaal beantwoord worden.  
De ouder bepaalt de keuze van de school, niet van het leercentrum. 

 

Kan een school voor beide / 
meerdere structurele 
samenwerkingen kiezen 
(combinatie algemeen en 
specifieke LSC) 

De huidige spreiding van de ondersteuningsnetwerken is de geografische 
basis voor het nieuwe model. 
Een school voor gewoon onderwijs dient zich aan te sluiten bij een 
leersteuncentrum. De school voor gewoon onderwijs kan zelf kiezen bij welk 
leersteuncentrum ze aansluit. Een leersteuncentrum dient de keuze van de 
school voor gewoon onderwijs te respecteren en kan een school niet 
weigeren 
Scholen voor buitengewoon onderwijs die een specifiek leersteuncentrum 
type 4, 6 of 7 als afdeling wensen moeten respectievelijk reeds type 4, 6 of 7 
in hun onderwijsaanbod hebben, moeten reeds ondersteuning bieden voor 
respectievelijk type 4, 6 of 7 in het kader van het ondersteuningsmodel en 
moeten een structurele intensieve en nauwe samenwerking hebben met 
welzijnspartners in functie van een kwaliteitsvolle ondersteuning type 4, 6 of 
7. 
De leersteuncentra waken erover dat ze met de leerondersteuners die ze 
aantrekken voldoende expertise hebben of kunnen ontwikkelen om 
minstens alle leerlingen vanuit de brede types te kunnen ondersteunen. 
Voor de kleine types kunnen ze kiezen om zelf aan te bieden, ad hoc samen 
te werken of structureel samen te werken met een ander leersteuncentrum 

 

Bij de voorwaarden voor S-LSC 
staat onderstaande. Wat wil 
deze samenwerking concreet 

Uit de memorie van toelichting: 
Dit artikel bepaalt dat het leersteuncentrum duurzaam moet samenwerken 
met verscheidene partners om de kwaliteit van de leersteun te garanderen 
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zeggen? (transitie internaten 
naar welzijn) 
de school voor buitengewoon 
onderwijs heeft een 
aantoonbare structurele, 
intensieve en nauwe 
samenwerking met 
welzijnspartners zoals een MFC, 
thuisbegeleidingsdienst, 
diagnostisch centrum of een 
revalidatiecentrum, die bijdraagt 
aan een kwaliteitsvolle 
ondersteuning type 4, 6 of 7 

en te ontwikkelen, alsook in functie van expertiseontwikkeling en 
expertisedeling.   
 
 Het leersteuncentrum werkt minstens samen met scholen voor gewoon en 
buitengewoon onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding, pedagogische 
begeleidingsdiensten en welzijnspartners, en kan daarnaast bijkomende 
partners betrekken die kunnen bijdragen tot kwaliteitsvolle leersteun aan de 
scholen voor gewoon onderwijs. Leersteuncentra, centra voor 
leerlingenbegeleiding en pedagogische begeleidingsdiensten zijn partners 
van de scholen die vlot samenwerken met elkaar ter ondersteuning van de 
school.  
Expertisedeling met scholen voor buitengewoon onderwijs en 
welzijnspartners is er enerzijds om de handicap-specifieke expertise te 
voeden en te delen, anderzijds om op casusniveau expertise te kunnen 
inwinnen wanneer nodig. De expertisedeling en -ontwikkeling is er in twee 
richtingen. Voor scholen voor buitengewoon onderwijs is expertisedeling 
van belang voor het verwerven en delen van inclusie-expertise en expertise 
omtrent de wijze waarop trajecten voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs worden vormgegeven, binnen 
het gemeenschappelijk curriculum alsook aan de hand van individuele 
aangepaste curricula. Dit kadert in de doelstelling om scholen voor 
buitengewoon onderwijs te versterken in het toewerken naar een terugkeer 
van leerlingen naar gewoon onderwijs.  
 
Ook met scholen voor gewoon onderwijs wordt ingezet op gezamenlijke 
expertiseontwikkeling en -deling alsook op het stimuleren van 
expertisedeling tussen scholen onderling.  
 
Dit geeft nog altijd geen antwoord op de vraag of die samenwerkingen dan 
op één of andere wijze moeten geformaliseerd zijn in functie van 
aantoonbaarheid. De vraag is gesteld om dit te verduidelijken. 
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4. 0nderwijsinspectie en toezicht 

Vraag Antwoord Opmerkingen 
Klopt het dat alle LSC een 
doorlichting krijgen in de periode 
sept 23 – DEC 23 ?  

Ja, dat klopt.  
De doorlichting betreft alle erkenningsvoorwaarden, inclusief het 
kwaliteitsbeleid.  

Er zal dus heel wat op voorhand 
doorgesproken en geregeld moeten worden 
en een sterk ontwikkelplan kan de 
verbeterkansen duiden bij een inspectie.  

Wie is verantwoordelijk voor de 
verificatie ?  

Hierover is nog niets bekend   

 

 

5. Berekening van de leersteunomkadering 

Vraag Antwoord Opmerkingen 
Gaan we verhoudingsgewijs 
evenveel personeel kunnen 
behouden met het nieuwe 
puntensysteem? 

Dit is moeilijk te zeggen, noch te vergelijken.  
ONW personeelsbestand: iedereen zelfde prestatienoemer, maar 
verschillende “kostprijzen” per discipline  
LSC personeelsbestand: prestatienoemer niet bekend (lesopdracht?), 
“kostprijs” niet bekend (wellicht wel gelijktrekking tussen verschillende 
disciplines, maar verschil tussen bachelor / master aanstelling)  
 

 

Hoe werkt het puntensysteem?  
Gaat een IAC verslag brede types 
meer uren generen? 

Voor de brede types ontvangen de LSC een vaste puntenenveloppe 
(verdeling 60/40 – Vlaanderen breed zal dit voor GO! Ruimer uitvallen dan de 
vorige 70/30 regeling – dit is niet gegarandeerd op schoolniveau).  
Voor de kleine types ontvangen de LSC een puntenenveloppe per lln.  
Met deze punten kunnen we personeel aanstellen, met een bepaald aantal 
punten (wellicht verschil bachelor / master).  

 

Flexibiliteit in aanwending van 
uren ? KT bij KT ? IAC KT mits 
toestemming… 

Het ontwerpdecreet geeft aan dat er meestal wel een manier bestaat om  
flexibel met de bekomen omkadering om te gaan:   

Het is niet duidelijk wat de beweegreden is 
om dit zo ingewikkeld te maken. Het dwingt 
LSC om  een hele administratie bij te houden 
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• IAC T2,4,6,7  en OV4 T4,6,7 --> MITS OVERLEG school/ouders /lln --> 
naar andere lln (niet gespecifieerd ) - kan ook over scholen heen  

• GC T2,4,6,7 --> ZONDER OVERLEG -> naar lln T2,4,6,7 – kan over 
scholen heen  

• GC en IAC en OV4 BREDE TYPES --> ZONDER OVERLEG --> naar 
andere lln  

en naar creatieve oplossingen hiervoor op 
zoek te gaan. Inclusie-gedachte?  

2 nu onder KT's = casussen met 
tot 6u ondersteuning (bij m-
verslag). In nieuwe decreet valt 
T2 buiten het S-LSC, dus vallen 
onder 60-40 regel... (= huidige 
BT's) zal een groot verlies zijn 
voor GO! in ondersteuning T2. 
Zijn ook bij GV zeer zware 
casussen die veel ondersteuning 
en energie vragen. 
Verwachtingen van de ouders 
zijn voor T2 ook meer en meer 
onrealistisch. 

De open-end financiering voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of 
verslag type 2, 4, 6 en 7 blijft behouden.   
De 60/40 regeling is niet van toepassing op deze types. 
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6. De omkadering voor de secundaire processen 

Vraag Antwoord Opmerkingen 
Zijn er minimale vereisten voor 
huisvesting LSC? Zal dit gaan 
zoals huisvesting voor scholen 
etc? (via domein van GO!, 
scholengroep…) 

Dit is vooralsnog niet bekend .  Het zal belangrijk zijn om bij “inkantelingen” , 
of “fusie”, afspraken te maken over de 
schoolnabijheid en de concrete huisvesting. 
Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
regiohuizen.  
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7. Het ambt van ondersteuner 

Vraag Antwoord Opmerkingen 
Kunnen de ondersteuners die van 
inrichtende macht veranderen hun 
dienstanciënniteit ook meenemen? 

Dit zal wel mogelijk zijn.  
De VB personeelsleden die met een TAO aangesteld zijn , zouden hun vaste 
benoeming kunnen laten omzetten . (Ze kunnen dit ook voorlopig 
weigeren) 
De TADD personeelsleden, nemen hun TADD-recht mee. 
  
 

Vraag : het is niet eerlijk voor TADD 
personeelsleden in het ONW die al jaren in 
het ONW werken en al jaren op een VB 
wachten , dat deze nu “ingehaald” zouden 
worden door een personeelslid dat VB was in 
een andere school (en misschien maar 1 of 2 
jaar in het ONW werkzaam was) . Kan er hier 
geen minimale periode werkzaam in het 
ONW op geplakt worden (bijv 5 jaar – cfr 
ondersteuningsmodel)   

Wat met TAO’s buiten de SGR? (nu 
worden de TAO’s van ondersteuners 
regelmatig en soms systematisch 
geweigerd. Mensen hebben ontslag 
moeten nemen om bij ons ONW 
aangesteld te kunnen blijven– kan 
er bescherming komen voor andere 
ondersteuners zodat hen dit lot 
bespaard wordt? 
 

Zie antwoord hierboven. Men voorziet dat de VB personeelsleden 
desgewenst hun VB kunnen overzetten  

Voor deze groep personeelsleden doet men 
hier goed aan, voor andere personeelsleden 
(zie hierboven) niet.  

Ambt directeur --  
bekwaamheidsbewijzen ? Is er 
ruimte om, naast een directeur, ook 
bijv  coachen , of 
beleidsondersteuners aan te 
stellen?  

Hierover is nog niets bekend  
De instelling zal punten ontvangen voor de secundaire processen.  de 
(minimale) grootteorde voor een instelling is nog niet bekend .  
Het leersteuncentrum stelt op basis van de punten voor de secundaire 
processen personeelsleden aan voor ‘directie, administratie en 
coördinatie’.  

Belangrijk dat ook hier snel duidelijkheid 
over komt, zodat besturen zich kunnen 
voorbereiden met de juiste mensen .  
Bedenking: Hoe meer LSC er zijn, hoe minder 
er over blijft voor de secundaire processen 
van andere LSC ?  

Klopt het dat het ambt 
ondersteuner er 1 september 2023 
zal liggen? 

Dat is het plan.  
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Gaat er een verschil zijn tussen een 
bachelor/master in aanstelling? Is er 
al iets bekend rond de nodige 
bekwaamheidsbewijzen?  

Er wordt enkel gesproken over “een nieuw ambt leerondersteuner” , cfr dat 
van de zorgcoördinator. Een zorgcoördinator werkt 36 u en met een 
diploma van ‘tenminste bachelor’ of ‘tenminste master’  (bewijs 
pedagogische bekwaamheid kan maar is niet verplicht) . Het ambt van 
leerondersteuner ZOU in dezelfde lijn kunnen evolueren. 
We weten echter nog niets zeker over de prestatienoemer / lesopdracht, 
noch over de vereiste bekwaamheidsbewijzen of salarisschalen, voor de 
leerondersteuner.  

 

Het ambt van zorgcoördinator telt 
126 punten voor een master 
aanstelling en 85 punten voor een 
bachelor aanstelling, kunnen we dit 
als leidraad nemen voor een 
prognose? 

In de memorie van toelichting verwijst  de overheid inderdaad naar het 
ambt van zorgcoördinator als mogelijke inspiratiebron voor het nieuwe 
ambt van leerondersteuner. Of het dit wordt is nog af te wachten 
(onderwijs kent in andere situaties ook puntenwaarden van bijvoorbeeld 82 
voor een bachelor en 120 punten voor een master) . Absolute zekerheid 
over de puntenwaarden zal er echter pas zijn als de overheid het decreet 
verder bespreekt en het uitvoeringsbesluit op de onderhandelingstafel 
brengt. 

 

Lonen van bachelor-profielen in 
huidig systeem = verschillend (bvb. 
lkr vs. logo). Bij de gelijkschakeling 
bachelor / master maken collega's 
zich zorgen dat ze minder gaan 
verdienen. Kan natuurlijk ook dat 
leerkracht-profielen meer gaan 
verdienen. Is hier al iets van 
geweten? 

Neen, daar zijn nog geen indicaties over ; onderwijs kent wel een lange 
traditie van overgangsmaatregelen om rechten te garanderen bij wijziging 
van regelgeving. Indien nodig zal dit allicht ook wel voorzien worden bij de 
verdere uitwerking van het personeelsstatuut van de leerondersteuner. 
 

 

Bijkomend: nu kunnen sommige 
collega's met specifiek diploma 
leerkracht (bvb. drama) enkel 
aangesteld worden als ANDERE, 
omdat OV1, OV2, OV3 dit niet in zijn 
lijst heeft staan van diploma's (wel 
in OV4 of gewoon secundair). Komt 
dit te vervallen bij de verbreding van 

Prestatieregeling en bekwaamheidsbewijzen zijn zaken die via 
uitvoeringsbesluiten worden geregeld ; het is dus wachten op die 
ontwerpteksten om meer te weten te komen 

 



 

 
 
 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
bewaard op 14-09-2022 20 

de profielen? (zelfde voor bachelor 
ortho) 
Dus ondersteuners die reeds 7 jaar 
als TADD of tijdelijke zijn aangesteld 
kunnen niet rechtstreeks benoemd 
worden in LSC, maar ondersteuners 
die 2 jaar werkzaam zijn met een 
TAO vanuit het BUSO kunnen wel 
meteen benoemd worden als 
leerondersteuner?   

De decreetgever voorziet een kandideringsprocedure zowel voor 
personeelsleden die tijdelijk zijn als voor personeelsleden die al vast 
benoemd zijn. De inrichtende macht van het leersteuncentrum zal de 
kandidaten voor 23 juni 2023 moeten laten weten of ze al dan niet terecht 
kunnen in het leersteuncentrum. Wie als TADD-er start op 1/9/2023 in het 
leerondersteuner komt in aanmerking voor benoeming op 1/1/2024.  Wie 
op 30 juni al benoemd was en op 1/9/2023 een betrekking krijgt 
toegewezen in het leersteuncentrum en aangegeven heeft dat hij een vaste 
benoeming wil in het leersteuncentrum, wordt op 1/9/2023 benoemd in 
het leersteuncentrum.  
Om een betrekking toegewezen te krijgen op 1/9/2023 is er geen decretale 
voorrangsregeling voor de vast benoemden. Toewijzingen zullen gebeuren 
op basis van de beschikbare omkadering en de in het LSC gewenste en 
nodige  profielen.    

 

Ondersteuners die vastbenoemd 
zijn in een andere BuO-school dan 
de inrichtende macht die het 
nieuwe LSC opricht, kunnen deze 
hun vaste benoeming ook meteen 
aanvragen in het LSC? Wat als deze 
vast benoemde ondersteuners hun 
VB in een ander net hebben? 

In het ontwerpdecreet staat dat de reeds vast benoemden, die een 
betrekking toegewezen krijgen op 1/9/2023 en hun benoeming wensen 
over te zetten, op 1/9/2023 vast benoemd worden in het LSC. Er staan op 
dit moment  in het ontwerpdecreet geen uitzonderingen of bijkomende 
voorwaarden vermeld. 

 

Dat is best zuur voor ondersteuners 
(zelfs GON-begeleiders) die reeds 
jaren aan de kant werden 
geschoven voor een vaste 
benoeming, nu nog aan de kant 
worden geschoven door collega's 
die misschien maar één of twee jaar 
in hetzelfde team aan de slag zijn 

Er worden geen personeelsleden aan de kant geschoven of achteruit 
geschoven. Er is geen voorrangsregeling voorzien voor bepaalde 
personeelsleden. De toewijzing van betrekkingen zal uiteraard wel 
afhankelijk zijn van de beschikbare omkadering   en  de gewenste profielen. 
Als er meer kandidaten dan betrekkingen zouden zijn, zal er door de raad 
van bestuur objectief en gemotiveerd moeten gekozen worden. 
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Is het overnemen van een vaste 
benoeming een plicht of een keuze 
voor de RvB? 

In het ontwerpdecreet staat dat de kandidaat moet aangeven in welke 
administratieve toestand men wil werken in het leersteuncentrum. Als het 
personeelslid een vacante betrekking toegewezen krijgt door de raad van 
bestuur en voorheen vast benoemd was, lijkt het dus de logica dat het 
personeelslid vast benoemd wordt in het leersteuncentrum.  Na de vele 
jaren van louter tijdelijke aanstellingen in de ondersteuningsnetwerken is 
het de bedoeling dat personeelsleden eindelijk kunnen benoemd worden 
aan het leersteuncentrum zodat hun onderliggende betrekkingen in de 
buo-scholen kunnen vrijgegeven worden voor benoeming van de 
vervangers én het leersteuncentrum een enigszins vast kader krijgt.   

 

S-LSC = personeel verbonden aan 
BuO en niet LSC? Dus geen 
eenduidig personeelsbeleid, andere 
visie, ... over het geheel van 
leersteun. 

Er zijn heel wat voorwaarden verbonden aan de oprichting van een 
specifiek leercentrum en er is geen verplichting.  Het is onze visie om een 
leersteuncentrum te laten fungeren als zelfstandige instelling. 
Eén van de voorwaarden verduidelijkt dat een specifiek leersteuncentrum 
minstens 3.825 punten moet genereren om erkend te blijven. Dit is niet 
niks. 
Het onderwijsveld wordt nog verder bevraagd dienaangaande. (zie QR-code 
in deze Q & A) 

 

Teldatum blijft op 1/10 = nog steeds 
onduidelijkheid en onzekerheid voor 
personeel, ondanks eigen ambt... Je 
moet altijd op veilig spelen en kan 
pas tegen oktober je team ECHT 
definitief samenstellen (er beweegt 
nog veel in september). Vanaf 
augustus vind je echt niet meer de 
sterke profielen die je als LSC nodig 
hebt... Evt. TADD's in onzekerheid 
zijn vaak al lang vliegen voor 
jobzekerheid of ingepikt door 
collega's KOV. 

Dezelfde regeling geldt voor de collegae uit de andere netten.  Op 1 
september kan ingeschat worden, dit a.d.h.v. eerder gekende dossiers, 
hoeveel leerondersteuners kunnen aangesteld worden. 
Voor de dossiers die na 1 september erbij komen wordt omkadering 
voorzien tot 1 oktober.   
Dergelijke inschattingsoefening is er  ook voor scholen die een nieuwe 
tellingsdatum hebben op 1 oktober.  Je moet inderdaad op veilig spelen 
zodoende geen onrechtmatige aanstelling te doen.  Toch lijkt een telling op 
1 oktober beter dan de tellingsdatum 1 februari van het voorafgaande 
schooljaar.  Er kan beter ingezet worden op de reële noden. 
Vooral op 1 september ‘23, start invoering leersteunwerking, tot 1 oktober 
’23 zal een moeilijke oefening worden.  De jaren nadien zal een 
eenvoudiger inschatting kunnen gemaakt worden. 

 

Wie gaat al die voorbereidende 
personeelsadministratie doen? Nu 

Het budget dat beschikbaar is voor het huidige ondersteuningsmodel wordt 
behouden en ingezet voor het nieuwe leersteunmodel.   
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doet de school voor BuO dit het 
gaat vooral / onder andere over de 
zendingen en benoeminsgbesluiten 
naar agodi enz... 

Daarbovenop wordt 4,3 miljoen euro toegevoegd om te kunnen voorzien in 
directie, coördinatie, administratie en aanvangsbegeleiding in de op te 
richten leersteuncentra.  
 
Een leersteuncentrum zal zich de leerlingen- en personeelsadministratie 
moeten toe-eigenen en hierop organiseren. 

 

 
 

8. De verwerking van persoonsgegevens 

Vraag Antwoord Opmerkingen 
   
   
   
   

9. Monitoring en toezicht door de overheid 

Vraag Antwoord Opmerkingen 
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